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Hosszú és rögös út áll
még a kutatók előtt,
amelynek végén
vála*t kapnak arra,
hogy a rosszindulatú
daganatos betegsőgek
melyík fajtájára
és milyen stádíumában
lehet,
kell és érdemes
a celladamtot
használni,
és az ís eldől
amiben ma még Éak
reménykedhetünk -,
hogy a készítménynek
Iesz-e helye
a hazai és a külíöldi
gyógyszerpiacon,

-

két éve járdk ide, s a lá,üvrány
rdindig ugyá,tláz. Az aprócska, Veres
Páüné uüoai iroda elótt fériialr, nö<
hosszr1 sora várakozik, henrt a rnunka_
tármk úelefonáInaü<,,gepelnek, CB-nádióznak. A saoba rmásik ajtaja labo,ratoriurnba nyflilk. Ftetréíkiperryes a§zszisatensrrő tiiúóögeti az €gy§zer hasznáLarssan

latos fecs}perrdóket, tár§nőj,e pedig gonóosan kiinyvelí,',lrri mekkora adargort visz
magával, s jggyzi a ibetegel< zárójelerrteseinek eredrményeit.
Mert az orezág első es egyeülen rna_
gánválail[<ozó rálnkuítató csopolrtjánaik

rreve: Cdlrladam Cancer Researoh
-Group
egy 1984 óüa al- ,rendelójéból
kalmiazott
rálkelüsne§ ikésátrnénnyet
a oelladarnmal
- zsebükberr távoznak
a rászoruüók.
A válldfitozás életre kelrtője - bár,r,ádió_múszeresz
rnennyke ,is furcsa
kisipa,ros, aliilrrdr vessóparirpája
a rékkutatás. A rreg}aren ta,gú esoport, on/o-

sok, biol,ógttso§ vegyaszelr, f,izikusok,
egyszóvall [<e,pzétt szalrernberdr, nem keves,eb,bgt ve]nelr tudni, rnint h,ogy a
Korrács Ád"ím óhail felf,edezett C,ella_
darrunarl jel,entős javulás ér,hető efl rákos

betegd<nél
osztá- rnég az onkdló8iai
lyoik áüta! gyq8}ríüha,taítl,anna,k
nyilvánítOtt, ti€)rngvezett iur faust esetdkben is
s hogy a szer hatásmedhanizmus.á-,
ban alapvetóern eltár az eddig hivatalo-

san

ailXra}mgzott ráü<,gyógys
Mitt tud a Oeltladarm?

zad<óL

a kcos jdlenséget
- Atr&roz, hogp elóbb
feütérképedressiiük,
rneg kelrl ismemtün& az eg€szség€§ sej,teü< unírü<kidé-

dső taliilkozáeurdk al- rrragJrBrárzta
kalmávraü
az ötven. köriiü, ener.gikus
,,oégvezető", Kovács Ádám.
- Csoporrrnűkötu,ilk tehá|t azt vtzsgálta, ür,ogyan

sét

dik a sóveüi szerveód,es nonmái,is [<örülmónyd< között, hogyan 8yó8yul be
peldául egy §,éb. Ha a l<ottat<ügátlas
,ism,enik
műrkcidik
- a sej,tekes rend,ezőszomszáisági viszonyaifliat
h,atá§§al

varrnrak egymásra

lyozza

a

tuüzott

-, alkkor nrega,kadásejtszáp,orodást.
Ez a

sebeyóeyülá§ folyamatába,n figyelrtrető
mog legegyszer{ibben. Kíserleüeink so-

Mrqü=§

rálr egyre dnkább ü<ör,voanlozód.ott, hqgy
a rosszind,ulaúrl daganatos folyamaúoik-

ban

,lqhet,

é rran is

valarni közös

sajá-

tosság. Ez pdig minden esetlben a kontarit€áfl as megszúnese.
A sejtd< kö?ótti korrrrmu,nikációs osator,nák hiánr.a miatt a sejltd[ .,.rn nudnak eg}rynásról, etveszrrtiü< kapcsolartaikat, saját belsó parancsariü< szerinrt osz-

Az orwctudomány sotrfajrta r,ákot i$ner, láehet viszont,rninden esetben egy köztis folyamat. Ez szerinrfli,nk
kom,munikációs zavar ktiveükezm,énye,
tod]rrak.

ilyei, a sztiveti szerveződés
amit az imrrnu,n,rrendszer
tart egyensűyban. Meggyőzódesünk
je]enlegi
szeIrin,t a
terápiák
- a citosztatilcum és a sugárzás
a]lkalimazásával a da€^natsgjfek pusztítása törvényszerúen esrütt jár az irme,nunrendszer kárcodi€val is. Ennd< ,ldllnüszöe§ rnint

problÉmája,

biilt*ére á'llítottuk elő új rákdlenes ké-

szí,tményiirrket, a Celladamot. aLrnely ha-

tásmechanízrnusában eltér az eddig alkalrmazott gyósrszerektől.

A

Cef,ladam (CDM) ,rrevű anyag rh,dly-

reállí,tja a sejt€*r közöt|i

iLrrtoomációcse-

rét es le.ítlítja a szabály,oz,aüan sejltosztódá§t, anákiil, hogy az itm;mrunriend-

szert tkárosítaná. Sót! Segí,tségéveia
szervezet irrrrrunrendszere fd]i§meri az
áJialakunt hrrnorsejteket

és n,legindul a

fagocitózis folyamata, a faüósejitak támadásba lendünelr a tumorsej,tek ellen.

Toxikus és hatástalan
A celladamrol mind a ,mai napig él,es
vitta folyik az egeszségiigy berkeiben és
a széles közvéleményben i,s. 1985 elejón

az Egeszségiisri Mirrrisztérium felkérte
Kováos Á&imot, hogy bocsásson lbi.zonyo§ mennyisegú celladalmot az onko-

paühológiai Kutató Int ézet rrendelkezés,é-

re, hogy rmr.r,rrkartársai
- rnint hazai viszonyla,űban a.,legíelkeszüütebbek
szakváemény,t adhassanak rdla.
1985. ,május 17-én egy szal<énüói csoport i.i]esezett az l,pari Minisztériumban,

felháboríltó
€llli most aíkar nreggqz_
-, betegeirrJken!
dagodni a ,mi
Egyes orvosok rtiibb ezer íorirrtot eltkérnek egy itrl_
jekció beadásáént. KapasZko,djon-rneg,
halüotta,rn olyan esdtrÓl
is jelen- fetre,rrdórgétettem az íltletőt a ,gazdasági
gerr
hogy a mi nevünlliben elvettek
-, forintot
50 000
egy szegedi betegtóI, azzail,, hogy a til,tás óta mi is perrzént ad-

jttk a Celladarnot, es a péná nelri.furk

hozra, az illetŐ! Amikor kírnosan vi,gyázuntk arr:a, hogy még egy ü\r€g ririalú se
fogadjunk el elienszolgáltatástként, nem-

hogy pénzt!...

Továbbra is kiadja a Celtada,rnot?
Igen. Mert ,nem l,ehet iigyelrmen kihagyni, hogy a Oellada,m ttj/lrbsáz
betegen hatásos vol,t, es neon lehet Íelelósségot vállal,ni a kezelés abbaltragyásáért sem. Ésami a legfontosarbrb, ál_

vü,l

lamigazgatási szi,nlten nem rlehet úgy in-

il,letv,e a levél szerrint még- hogy
tudom rniről i,rr_
-, Ndkünknem
,r/i!n egy diagnosztitézkedom.

tézked,ni

is lehet

Körtvélyes Is,tván

milrr,isztenhelyettes

vezetésével.Id,ézet a jegyzókrjirryvból:

,,Dr. Sugrir János profsszor közölúe,
hogy a Celladam nevú anyag bóvített
screeni,ng vizs,gáIa;tai

az

Onkopaúholó-

giad Kultató Intézetben befejezés előtt

állnak: ,bizonyos 'követü<eztetes,dk a kb.
90 száza,l,ékban elvégzeüt vizs8álatokból

már

Ádám

mo§,t

is

;levonhaltók.

.

.

Kovács

SuBár J,ános professzorra bízta, hogy adjon-e táj,ékoztatást a vizsgálatok eddigi,ered,ményeiről,
Dr. Su,gár János professzor ez€]r után
csak azt jegyezte meg, lhogy rnivel tudomása van arról, hogy egyes orrrosok
d,r.

Celladarm-kezelest folyta,ünaü<, sziiLllnséges-

nek tartja közölni, hogy a cdlladaín to_
xikus anyag, az LD 50 13 mg/kgr és a
toxicirtás,i €rirbe át"menet nél[<ü,l ,meredefi<en emelkedi,k.

Kovács Ádám közbevotette, hogy a
batásos dózis na,gyságrendekkel van
alatta az LD 50-ndk, 13 rng/kg-nak, s
ebben a tartománybaúr az anyag n6m
. K,ovács Ádalrn közölte, hogy
több orvos, isrnerve az LD és a terápiába,n hasznáIt dózis nagyságrendi eltoxi'kus

..

ténését,vállalta

a

felelősséget és több

száz beteget kezelrt és kezel jelenleg is
eredménynesen

dokumenttátlni

a Celladarnmal és ezt
is tudják. A hozzájuk

fordulló, felelősséget váLla{ó orvosokat
továbbra is szándékozik celladam
anyaggal ellátni.

Körtvélyes István leszögezte, hogy a
tórzskönyvezési törvény mi,ndannyiunk_
ra kötelező, nem érthet egyet en,n,ek figyelrnen kívül hagyásával. De
ha
már egyes orvosok Celladammal -[<ezelneik
egyetér,t Ő i:s az&,l,, hogy ezek

felülvizsgálatát,
értékelés&szakértői
bizottsággal végeztesse el az Egészséqügyi M,inisatériu,m. A törzsil<önyvezési
törvény megséntésévellkapcsolatos adminisztr.atív intézkedésekaz Egeszségügyi Minisztérium hatáskdr,ébe tartoznak."

Az

Egészségügyi Minisztérium

lép.

K,érésérea Magyar Tudolmányos Akadémia Orvosi Tudo,mányok Osztálya 9
tagú ad hoc bizottságot hív össze. A
. LD. letáli§, azaz halálos dózi§. LD50; az
a mennyiség, amelytől a kí§érleti állatok
500h-a elpusztul.

I

§zabó J. Juillt íelvéúele kai ,módszerünk, amivel a rákos forlyamatot ,még a tumor hia,lalkul.ása elótt hi
lehet mrr:tatrni, és van egy terápiás eljárásunk, ez a Cel,ladam-kezelés. Olt apis Károly akadémikus vezette bizott§ág egy egesz dáelóütöt ,es egy fél vashatta maga is, még azt a fá,rads,ágot
délutárnt ,töl,t a kérdes mí:nlegelrésével, sem vették, ,hogy megnézzék, ,miról dönmajd Sugár prolesszor jegyzólrönyvét
tenEk. Van a levélben egy olyan u-nonmagáévá téve dörrrt.
dat, hogy a Celladam mind di.agnosztikus, ,mind terápiás céln,a alkal,matla,n.
,,A Bizottság felthívja a fi,gyelmet arra, hogy a CDM az Onkopathológiai
Hát hogy lehet ilyen szinten ezt a két
Kuta,to Intézet álrlartdkorr végzett toxidolgot összekeverni?
kol@iai vizsgála,tai szerint
rfu a nemzetkőzi előirásoík szahályait- firgyelembe
r,éve
az úgynevezeüt *e,rős mérgek*
körébe- tar,tozik."
. . . A Bizoütsag magáévá üeszi az Onérte..
kopa,thológiai Kr.lüató Inrtézot j€l,entesének összefoglalrásában tett,megál,lapítást, nevezetesen, ho,gy ,,a CDM a yizsgálatára heszn,ált adequát nemzeüközileg elfogadoüt kísérletirendszerekrben
Dr. Szegő Péter, a csopor,t fóorvosa
és módszerdkkel ,nem bizonru,lt daga- csöndben ha,1,1 gat ja f őnölke kitöres,&, á,t-

,,Péná nem kapunk

"'

natellenes hatásúnatk. ...Figyelem,be

szik, megszolrlta

firyeleseket, a,Bizo,ttság a CDM-lkészítmény daganatdllenes hatás szernponftjá-

taná,rol<kal,tárgya,l, k inikárdl kli,nikára

r,éve az áüa,tkísérletek nega,tív ered,ményeit és az emberdken eddi,g tett rneg,-

ból krrténó további vizsgálatát
tartja indokoltnak".

nem

lnnen az eseményelk felpöncigndk. Az

Egeszségügyi Mirrisztérium 1985. de-

cember 24-i koltezrissel felszólítoúta Kovács Ádámot arra, hogy a szert rre adja ki a ,betegdknefi<. 1986 januárjában
pedig körlevá,ben f,igyel,m,eztette az ország val3mennyi körzeti-, gy,errnek- és
_szakorvosát, hogy a szer al|kalmazásával megsértiíkaz e8észségügyitörvény
vonatkozó rendeltkezéset és az orvoseti-

A

mini:sztérium hivaűkozik az ad
hoc bizottsá8 ,munkájára, rnajd idézi

kát.

megáülapításu]kati,,a2 ism,eretlen vegyi

anyagot tantalmazó keszí,trnényrni,nd
diagnosztikus, ,mind terápiás célra alkalmatlan, el,lenb.en toxillrus hatással
rendelkezik. .,. A tórvény megséntőinél

fegyelmi, súlyosabb esetben büntető eljárást kell kezdeményezni." (Az Egészségrilgyi Minisz,ténitr,rn til,tó r,endelkezése
törvényes és ;helyénva,ló vol,t. A s.zerlk.)
mli,t értek el ezzel?
kér- Tudja
dezte
Kovács Ád,ám, úgy hárorn -hónappal a betilitá§ txtán,
Hallotta,m a be-

van- olyan orvos, aki
a család valamelyil< ta,gját
férj,et
hogy kell bead,ni
-az fel,eséget,
injd<oidt! Olyan-,is van
ez pedig
tegektól, hogy
megtanítotüa

-

,má,r. Az orvos fiatal,
energilku§ erT}ber, Reggel, d,áben, este
kol,légákkal, professzorokka,l, egyeüemi
tr

Iót, fut, gyújúia vizs,gáIatok ered,ményeit, szernvezi ,az újabbakat, s közberr
fogadja a ,bstegdket
azl ííl- majdnem
tam, a rendelóben
az apróc§ka
helyiség valamelyik sarká]ba,n.
Ön ,hogyan fogadrta a betiltást?

- Nem örülitem neki es a dőnbest
- okból nem taFtom hdlyesnelr. Azok
több
az erdlmények, anelyeket a betegek
kezelesében eléntü,nk, arra u,taünra]k,
hogy mellékhatás ,ndlkül, igen sűyos
állapotban levő betegdken segíühetiiurfi<.

Ezér,t nem tudok egyeténteni a üevél
azon részével,hogy a szer hatástaüa,n és
azz,al a kitéteüel sem, hogy toxrikus. Az
orvostudom,ány terülotén nagyon §ok
tapasztaliati ,tény halmozódoút fel az el_
múlt évtizedekben. szü'k§ég vdl,t olyan
szabályozórendszer kidollgozására, amely
megakadályoz

a Conterganhoz

ha§onló

katasztrtyfáka,t. TaIán eml,ékszik rá,
torzszülött g}rermdkek százai szüettek a

gy

őEyszer szedésének káros m,dllélnhatá_

saként. Tény, hogy iha az ezredik újabb
altatót, vagy nyugltatót akarnánk bevezetni, akkor valóban rendtkívü,l alapos
kutató- és áI,laükísérleies munkálra [enne szükség. Ellenben h,a dagana,tos betegségdkról van szó, ahol a gyógyulás
a jelenüegi eszközökke] és gyógyszerdk_

kel nem gara,n,tálható, azt hiszem jogos

r*,dm

ü

I

J

elváfá§, ütogy ezdket a fdlóeteleket ne
vegyelr oüyan szi,gorúarr. Ha jol rnegnézzi3k, a da,ga,natos betegségdknél a[kal,mazott iissze .gyógyszer s,ejit.niére§-

ndk ,minősúúhető! Azzal, vádolni tehát
egy új [<eszí,tebiben az e§etberr
- enyh,én
-ményt,
szólva
tr,ogy toxikus,
al,aptalan.,Egyebként megvan,nalk az
alkurt rtoxi,ciltrisi vizsgti,laftaintk,,továbbá
rango§ i,nriezetdkben rendl<ívü sok ha-

tástá,ni vizsgá{atot elvégeztebtiinxk.
Tudonn, hogy nek,ünk
éppen a be- kerdtdk
legáüs
[<özé
tegek endekében

kell szorítani-a tevékerrységüníkot.
Ugyanis a jelenlegi álüa,potrbű csoportunkrrak az erkölcsieken túl serrrmi
haszna nincs. Ndkiink rrem endd<,i.intk
ezt az álüapotot fennrbar,tani ! Csak azért

a betiltas ellenére a Celladamot, hogy a etegeken segíittressünk.
Hliszen pénzt nem kapunk énte. . .

adjul< [<i

kezelő orvoso[r a
- A Ceiladannmal
játszanak. Szárnuk mégdiplomáiu/lüal
is egyre nő.
számos es.etben azL ta- Az oryosok
pasztatlják,
,ho8y a ]bete8dk táiltapota ja-

vul, a Qaganat kiseblb lesz, sőrt visszafejlődést is ,észlelnelr. Van tdháít €gy
egtíszségügyi törvény és van egy ot,vosi

eslkü. Az orvosi esküben ped,i,g van egy
oty,an ü<itétel, hogy a beteg érddkében
rnindent ,megtesz az offvos. Énúgy érzem
bizonyá,ra úgy erzi[< a Cella- és,gyógyiró
darrrma,l
orvosok is, mer,t sze-

rencsére azok vannak kevesebben, akik
pénzszerzésr,e hasznáLlják fel a betiltást
,hogy dtiikus,naik ,mondhaltó, ha

a be-

Ublt cgy§zcr,
l,eSZ €9U§ZCrr

Celladam2
ártvéve a ,íeltaláloúól, felü<er.eslheti

az

i,n-

tézetet. Van másilk lehetőség is. Ha a
fe}ta,láLló ú€y erzi, hogy a társuüás, ame-

lyet üétr.ehozott, megfelel a biztonságos

gyógyszelgyártas

f

eitételeinek, az Egész-

ségügyi Miniszíéri,urnhoz folyarrnodhat

külön engedéIyért, a,rnelynek birtolcában beadhatja a dokumentációt az Or-

szágos Gyógyszenészeti Intézeübe.
Amikor Paá rtanár ú,rral úgy jó rnásfél éve személyesen ta,lál]koztam
az- haóta telefonon érdeklódörn csalknem
vorrrta: hol tant az ügy éppe,n
több.ek
-, tarrt
között arról is faggattam, rnit
az
eddig elvegzett hivatalos vizsgálatokróI.

Önöknél komoly,

f,etelősség,teljes,

hosszan
üartó ,mun,ka fiolyik. Néhány
hónapos vizsgálat után elegendó-e figyelernbe venni csak

az

Onko,partholó-

-, érdekében folytartjtíik a medkezdett
teg
kezelé§t. Mi azt szeretnénk hirvartailosan
is bizonyítani, hogy en.nek a tkezel,ésnek

giai Kutató Inúézetne§a,tív err:edrnényét,
amely kizárja, hogy a rniniszüéritr,m engedáy,t adlhasson Kovács Ádámnak a

zőtí,.

en el,dij,nti a Ceüadam sorsát.
Bizonyos kónüménydk közcitt igen.

helye van a,daganateltlenes tsrápiájk kö-

Vesztett ügy mellett?
Az

egeszségügyi törvény

ként igen helyesen
amíg egy szert nem-

- egyébüeszögezi,
hogy

tÖrzskÖ,rryveznek,

ao,dig a rgyógyászatban nem alrlul,mazható. Mivdl a törzskönyvezteües rrnind a
mai napig nem rtörténtt meg, Kovács
Ádám es a szerrel gyogyíltó onvosoilr a

Celladam emlbererr törüénő ki,próbá,Iásá-

val megséntilk az egészségügyi törvényt.
Csakh,ogy 19B6 rrrárrciusáig Kovács
Ádám kisiparosnak ,rnég csak lehető§éce

s.em nyílott arra, hogy kerje a ,h[vatalos gyógyszenértékelést. A 22-es csapdá-

gyógyszerérrüékelés,re, tdhát egyértelmű-

Tudniilliü<
az egymásra épüló vizsgálatsorozart rneglköveteli, hogy a megelózó
vizsgálat ered,rnénye pozi,tív legyen. Elósár egyér,t€lmúen ki kel.l cierülnie,
hogy az €myarg ném toxikus, azu,tán
hogy az ál,latükís.érleteklben h,atásos, továbbá Lrogy a ,h.áromfázisú ,l<linilkari vizsgálatokban is mi,ndig haltásos az anyag,
Amenrnyiiben az el,mondoútak közül bármelyik enedlmény nega,tív, az ii,lető szer.
mint ,gyóg}6zer ,értrérlotelen,nem szabad
a vizsgálatokat.
Gondolom, }étezik oly,an vizsgálati

tovább cs,inálni

lendszen,
amelynek mentén u€y'a,nan-

nak az eredrnénynek keil kijönnie.
jól ,éntem,
kérdezi, hogy el
- Ha rontani egyazt
lehet-e
v,izsgáila,tot. Nézze.
az égvilágon minden,t el lehet rontani.

amit emberek csinálnak. ,A ga,rancia
arra, hogy ne rontsuk el, ,ha ,me8Éelelő
szalkembendk végzi[< a vizsgálatot. s

ja valahogy íigy múlirödlólbt: ,én, a rni- miután ,maga
ernlít'eüt egy i,ntézet nenisztériu,m betilrtalak té§ed, lmerrt megvet,
érzésem,
hogy o,tt m,egtelelő
az
az
szeged az egészségúgyitörvényt. Az szakernberdk végezték.
nem érdekel, hogy nem tudod nem
megszegn,i, ment a rendeletek ,éntel,méÖn, mint a Eyőgy- Mit tanácsol
ben úe, mint lcisiparo§ nem ris 'kérthetsz szerÉrtókelés
magyarországi vezetője

gyógyszer,éríékelest, hiszen a dokumentu,mort csaxr jogi személy, az,az áLlami
váfia,lat nyilthatja be az Országos

Gyógyszerészeti In'cézeübe.
Dr. Paál Tamástól, a ferrti intézet főigazeatójátóI 19B5 végénínegtudtam,
hogy azért léteziik .kiskapu egy kisiparos számára is. A kérd,es o§ak az, hogy
óhaj;t-e áni vele. Jelonükeztrgt peHául
Eyógyszergyáínál, amelyik a ter,méket

m

Kovács Ádárnnaik: nyugodjon ,bele az
Onkopa,thológia,i l.rrrtézet vizs gáhti eredményébe, amely negatív, felej,tse e1 a
Cell,adamot, h,agyja abha a kuta,üásait,
vagy pedig ,bnálja meg a módiá,t an,nak.
hogy anyaga ;bejuthasson Önökhöz?

Kw,ács Ádám úgy sem fogadja

- az ,én tanácsoma,t. Énegyébrként
meg
úgy ,érzem
akik
- rni valarnennyien,
ezzel foglálkozunk,
a tudornány tabján

állu,nk es onrran kevered,tüntk a legkülönbözóbb funkciókba
hogy egy tu-

-,
dományos kísérletieredményit
vagy elfcgad az ember. vagy bebizonyítja,
hogy az miért rossz! Énazt ,mondorr1

hogy amennyiberr eredrnényeik vannak,
úgy rá kell mutatniuk
szatkmai ér-

vek alapján

ho§

- vol,t ttirbás a
miér,t

-. el lehet végezteüni
kísérlet.Va4v

m,á-

sutt, de objektív módon! Ezzel azt akarom mondani. hogl a saját ma,gurk ailtal

végzett kísérletnem biáos, hogy egé-

szen objektív.
A másik lehetóség az, hogy elfogadju,k a negatír- eredmény,t és elfogadjuk
ennek konzekr-enciáit is. Amonnyiben
pozitív kísérleti eredményeik vannak és
,.llyan jogi szerrrél1- adja be intézetünlkbe a dokumenturnokat. amelyiknék er-

le

jogosítvánva van. mi szívesen foglalkczunk a szerrel.

szakmai érvekkel

bizonyítani.

..

Kovács Ádám nem fogadta ei a negirtív ereCmen}1. s elindítoóta a kísér-

letek rangm intezetekben üJr,ténő elv,égzését.Az akadémia létrehozba az ad hoc
bizotíságot. ó tjsszehívobt az inrmunológusokból. patclógusokból, él,etta,nászokból, mikrcbiclógusokból álló bizottságct. Tagjai nagl,tekintélyű tudósok, professzorok. s akad közöttük akadémikus
is.

motiválta Önt, hogy egy hiva- Mi elutásitott,
talosan
úgy is mondhatnám
vesztett ügl, mellé álljon?
kérdeztem

még 1985-ben a bizotts,ág -egyiik imrnunclógusát. Ráhy Lajos professzort.
biolóÉia, va€y a ter- Elóször is aterü,letén
ve.sztett ügy
mészettudomány
nincs, a negatív eredmény is eredrméní,
sckszor többet ér egy rossz pozi,tív eredménynél.Hogv mi motivált abban, hogy
egy általam idézőjeibe tobt vesztett ügy
mellé álljak? Elsósorba,n az, hogy itt

minden valósánúség szer,int egy

i,m-

munmoduláns szerról ]ehet szó, ezt kell
legelőször tisztáznun,k
Az immunmoduláns hatás alapján
lörténó daganatgyógyítás nemzetközi{eg
elis,mert és nemzetközileg már alkal,mazott gyógyászati eljárás! ,A párizsi Pasteur Intézetben Bizzini profess,zor, Tu!

jas professzor, a rrtagyar szár;mazású
Chany professzor, mind az immunterápia hívei és nagyon jó ered,ményeket
értek el.

{

. . . Jóllehet a feniti 'ürárom tuiajdons.í€
hatás,mecha,nizmusának tisatáz*sa további vizsgtí,tatokat ,l€ényel, rnégis a
fent ,ernl,itett h.rír,oúl,tuüa,jdonság
h,oz-

zájá.ruülhat

a

gazdas,zervezÉt,tumorel,le-

nes védekezóIrépességének f okoásáh,oz
is."

A íelie§zes alaírói: dr. N,ász István
akadérnikus, a budapesti orvos,egy€tem

Mikrobiológiai l,ntézetérreü<,igaz8atója,

dr. Réthy Lajos irrrmuno,1óEus-bakterio:'':=
-,i

az orvostudo,mányok d,okto,ra és
az áMatorvos-tu,dornányok kandidátusa, az Állatorv,o§,tulógus,

. ]:_

d,r. Peühes Gyirr,cy,

.

Nem beszélve arról, h,ogy a világ
e8yik legnagyo;bb ol,boanyagtermelő
konsaernje es ma rnár biotechnológiai
központja, a Weloome Laboratories
ugyáncsak az imlmunterápiát rlanszírozzÍ. ez A,m.erika.i Egyesült Á,lr]a,mokban
a táíírrpaiSain,t Joseph Hospirtal tudo-

mányos igazgatója, §inkovits József a

dagEna,tos,,ítn:rnunúerápia nemzetközile g
elislmert ,rragyrrr,estere. Az is ismgretes.
hory Japánbarr a Sitake nevezetú ehető

sombából áütlíiották elő a lentinant.
amit szintén az irnmunterápiában alkadmazna[<. A,daganatos i,rrrrmunterápia

a csak citosztatikus
kezel,és a,lkallrnazóival, s a vitát a jüvó
fogja eldön,teni. De az im,munterápia

hívei v;iiatkoznak

a,lkalmazása ,már n,em jövő, ha"nem jelen, h,iszen,ott tartunk, hogy világszerte
alkalrmazzák! Ezek után azt hiszem, eltekint a tovább,i érveköl, hogy mi á1,1ított az ügy m,ellé.
Az Onkopathológiai Kutató Inté-

zetben
citosztakti,kus

tes,ztren,dszerben

a Celladamot. noha az nem
citosztatikus, hanem az irnmunterápia
eszköze. Hogyan véiekedik ezekről a

vizs,gálüák

vizsgálatokró1 ?

kérd,es, ug,yanis a ci,tosztati- Nehéz
la,boratóriurni vizsgáiati módku,mok
szenének pan,eljét gyako,rlatilae citoszta,tikurnokra dollgozták ki. Az immun-

rnodulánsoknak fóleg

a turnorimmunc-

lógi,ában a]ka,lmazott panelrendszere

egy

irrrrm,unológiai történesíoiyaílatot

regi§ztrál ,és annak az eredrnényeivel

jeizi a hatást. T,ehá,t ,i,tt biológia.ilag is
kétfélejolensé8csoporttal sámolunk.
E8y közvetlenü} a tu,rnp.rra kifejthetó
pusztító hatassal
citosztatikumok
- ao,Ida]ról
pedl€ a
naasik
esetében
szervezet -,
önreguláló

mechanizrnusával.

Gyakorlatilag öss,ze,lehet hasonlí,tani

a centimétert is a köboenti,rnéterrel,
csak akkor a centimétert elóbb ,köbre
emeltjiik. Teh.át :,más-rnás rrnértékrendszgrben vi,zsgáiunk és ez a kettő csak
nehezen hasonldthato ixsze

Megítélesemszerint

!

az említett b.i-

z,ottságot Kovács Á.dám azért h,ozta

1,ét-

re, ,hogy az a kérd,eseket olyan szempon;tok szerint is, megvizs,gálja, ,amelyeket idáig nem vietteil< figyelernbe. Az
anyagot az én vélem,ényem szerint im-

munológiai modgllrben

is lmérni kel,1,

összehasonlótva olyan kivaló,tum,orimmunológrirai keszít,rnényekkel, mint p.é1dául a Bizzi,nri profeszor áita,l coryn,e-

bakteriurnokból el,ótíl,lított P 40 extracturrL vagy a már emlí,tett bioiógiai eredetű C€n,tin,án. Szerencsére elég sok
nemzetközileg is elisrnert koil,égám vé-

gez külföldön has,onló ,kutatásokat, íey
tőüük bármikor kérhetek na8yon jó ha-

is il(ipróbált
ko,ntroll,anyagot, ennek következtében
ta§ú e§ már ,embereken

jó

összehasonl,ítássa,l végeztretern vizsgála,taimat.

Mikorra várhatók az első

nyek?

Nem

ered,rné-

§za,bad türelrnetlenn,ek

,lten-

- Ha csak azt vesszük figyel,embe,
nünk.

hogy a turnoro§ álta,tok átlagos túlá,ese
néha naeghala,dhatja a s,záz rrq,po,t, a

vizsgálatok két-}ráromszáz,na,pot is
igénybe v.oYretnek, Egy biztos: rnár a

részeredrnényekalapj:án jó1,értékelhető
adatokat iehet betonni az úgynevezett
prek],inikai
kl,inikai 'kipróbálás elótti
dossziéb,a,- amelyek alapján az anyag
-minősítése eldij,nthetó.
Nem is kellett túlságosan sokáig várni. 1986. febru,ár 17-én meg§zülettek a
Celladam laibora,tóriurni vizsgálatairó1
az első biztató ered,rnények, amelyeket

mct már nemosak kovács Ád,ám

és

munkatársai, hanom a llru,ta,tássa]l meg-

bízott, szakmájukban e]ismert,,kü,lső
kutatok" tanúsítanak.

Idézet f eljegyzesükból

:

A Celladam

fanóázianevű készítmóny kal,moduli,n antagon,ista hatású,
(A kalrnodulin nevú feherrje a sejten betüt részt vesz a llra|]oiu,mházta,rtás szabályozásában: ha mr1l<öd,ését gátolják, a
sejtműktdes, § e$yfogn a daganatos sejtek felfokozott osztód,ása is lassu,tr.
- A
szerző megj.) A vizsgálatokat az Országos H€rrtatológiai ,es Vértranszfúziós In_
tézetben végeztek. A heszá.moló iktatá1.

si sáma: 1601/1985.
2, A k€szíúnnény antioxid,áns hatással
is rendelkezik. (Hatasa tehát a sejtanyagcsere-íolyamato,kat, így a túlzott
sejtoeztódást ,is gátotja.
A szerző
megj.) A v{zsgállatokat a -Semmelweis
Orvostudományi Egyetem II. sz. B:l_
gyógyászati K ,inikáján végezték.
3.

A Coi;ladarn immunrrrodul,áns

h,atá-

sú. (A szer tehát a CCRG áilításain,ak
megíelelően valóban nem,csak a sejto§ztód,ást gátolja, ha,nem s,erkentő hatásta]

van

a

szervezet iinvédeltm,ére, irnmun-

rendszer,ére. _

A szqző.megj.) A tríséra SOTE I1. sz. Belgyógrlá,szati
Klinikáján, valam,int a CCRG Pilisboleteket

ro,sjenói l;aboratóriu,rná,b,an, továbbá a

Fhylax{a Ol,tóanyagter,melő

Vá1,1alatta1

közijsen végezték.
, . . Az anyag ka,lmodu,lin a,n agonista,
antioxid,áns,és imm,un,mod,uláns hatása
kifeiezetten magas érüékúnekbizonyult.

dományi Egyetem tanszé'kvezető tanára.
Egy rruís,ik viasgálat eredrrnényeként
dr. Gyévai Angéla, a ;búológia iudornányok doktora (MTA Kís,édetiOrvostudomány,i Kutató In,tézet) a Celladarn
sejtdifferenci,álódásra krifejtett haüisat
igazolta,embrionárl,ia idegsejteken. Ezen
újabb adalék azért fontos, mert a tumors,ejtek diffe,renciálódní, azaz szövetté szerveződni képtelenek.

Diagnózis
szé]umc§eppból
Kovács Ádám,ot

a

tévénézókné,pes

tá,bora 1980-ba,n is,merh.ette rneg Vitray
Tanaás jóvoltábó,l, arnikon a siker egyik

szereplőjeként maga km,zítette lézernr,ikroszkfuj,át ,mnrtatta be a képernvőn,
kü,d,nij,s szenvedél[yel,es,rne,glepő fei,ké-

szültseggel ,gvőzklüve az adás meghíprofexzort
vott ven,d€et
- er- egy
rólr, hogy a tárgylemezen
v,izsgá}t
tumors,ejt felszí,n,én látott elvá,itozások tanu;lrnányozása a rákkutatás új útját ie-

lenthetné, Mikroszkopikus. tképe ott és
akkor ,erdektelennek rninős,íttetett, de a
bogá,r K,cyvács Ádám fej,ében tovább
zünnmög,ött.

M€hozá

azt

zümmögte:

horyha tumorsejtek felszí,nén,láthatók

a

j,elleg,zetes szerkezeti elemek

ugyan.is a tumorsejteket rlg5rnevezett fehérjeköpeny ,árnyá<olj,a le, .á\cázva ez-

zel a rákos, sejteket, s félrevez,etve a
szervezet véde]rező mecharrrizmusát -,
akkor azokat eestieg a vérben ,is meg
lehetn,e ,taitálni. Bejá,ratos ll,événaz Onkológiai lrn'tézetbe - mostoha-unoikabátyja, Holtzinger proíesszor dolgozott
ott
hozzáf,érhetett a rátkos betegek

-,
v,érsavókenetoihez,
arraelyeket mán,iákusan gyűjtött ,és elemzett,
Munka.tá;rsa,ival

együtt hónapokat töl-

tött a ,mikroszkóp olkulárja előtt, mígnem egy éjjel megtal,álták a beszá,radt
v,érsavóban

a jell€zetes

feh,érjeszál-el-

rendeződéseket, a fonaürrajk nevezett
képződrnényeket. Err,nyi diagnosztikai

módszertik kia,lakulás.ának története

dióhéjban. Ha feltetelezésük helyes, ez

a módszer leh,etővé teszi, ho,gy a r,ákos
folya,matot rnég a tu,mor kia,laku ása
előtt. tünetmentes áll.a,poüban

sen mutatni. A ,módsaer

ki

,leh,es-

,g;nors, olcso,

egyszerű, egy vérvételszükséges hozzá,
va,la;mint egy fénymillroszkóp. A iínegfel,elően kezelt vérsavót ha,$yják besáradn,i, maj,d a beszí,radas utáni repedési képet tanulmányozzák. Na,gyszámú

kenet (állati és emberi vérm,inta) vizs- \
gálata után vonták le a következtetést: J
teljes,en elrtérő beszáradási képet mut3l 7

M

az egÉ§z§€es, vai,arnint a r,o§§ánduilatú
daganatos megbeteged,estben szenvedők
vérsavója. Ftig€etJe,nül attól, ttogy rriailyenfa,jta r,osszfurd,utlatú dagana,tról van

sá, a
azrl,k.

beszá,nadásti

kép jelüemzói

ug,yan-

A feÜedezés utá,n a csoport az Orvoti
H,etilapban próbaüja publikálnri,eredrrnényeit, s,ike,rtelenüIt, mert a lekto,ri vél,emény nemcsak azt von$a,kétségbe, hogy
erediményeik léteznek, hanem azt is,
hogy egyáltalár elvégezték a vizsrgálatokat.
1984-ben Vértes András fiaikus egy,ifit

koltlégájával [<iutazik a kanadai X.
Nemzettközi §ejtcitklus Konie,renciára.

A

konferelnoia, narpinendj,ét kiss,é fellbo-

rítják, hiszen arrra serrrki serrr számít,

hey

et,6adásuk ered,rnénye: éj,szakába
nyrlló kérdésözön.
Ittfion ,az OTE II. sz. Sebeszeti Küin*ikáján prób,áIkoznak. D,r. Kun Mikl,ós
profe§§zor, a il<lrinil<a fiőigazga,toja fogadja ólet, ,rnajd megind,ul a vizsgáIat.

Az eredmátyről a mír ernltí,tett

hory a

csep,pvizsgála,tok rr,em

al.kaflrnasak a daganatos ibetegség váItoztístí,na]k,megíítdl,es,ér€. A cserpp-próbák,
a,rnel,yelret Kov,ács Ád,ám

kutatócsoport-

ja vfuzett el, gyakran ad,tak ,álpozitív,

közel a véleül€ír§zerú 50-50 sÁ7Al,ékh,oz. Ail'kaümazása rigen veszélyes a carcin,oph,obia
kialaku,lásánqk szempont j ából. "
Ma Pilirsborosienőn
,itt él Kovács
irlfietve á,nega,tív eredrnényt,

Ádá,m
ijrrá,lJó,d,iagnosztika,i tab,oratóriu,rn rnűkijdlík. A CCRG vezetóje imeg-

vette a taltu l<özepén áliló, ütepuszturit, ro-

mos rh,ázat, feiújí,totta ,és egyik ter,rrlébe
beköl,töztette a diagnosztika,i c§oporto,t,

a?Az e1y fiizikus,t, ery hiokémikust és
hat asszisztensnót. Itt végzik a több
mi,írt €zer, Celladamrrna,l tkezelt beteg

vérenek fo,l1ernatoe elemzés,ét, va,larnint
a kiiiihböző egeszs,égii]gyi ún,tézrnények-

tól

iltapott vénílintav,izs,gálatát. Legutob pél,dául a Ho,nvéd Kórháztól [<aptak 600 kenetet, Brnelyet kettós vakteszttel, vizsgálnak. A,

sai nem üudják,

3elladarn?
b,izonyta,lanná teszi a teszt ere,dményét.
1985 júl,ius,ára viszont sztenderdizá,ltuk
a,rnód,szert és keszek vo]rtuntk a klinikai
kettős, v,ak üesat kirpróbálásra, hiáb,a. A

jegyzókönrybe a régi vi,zsgálati
mények kerüItek be.

CCRG rnunkaüár-

i}r,ogy egés,zséges vlagy

rákos vérrrríntaikernüü,t-e a tárgyiem,ez-

re, a kl,inika|i ,és egy,éb múszeres, vizsgá-

1986 március,ában Kovács Ádám két
o,lyan levelet is lrarpo,bt az Egeszs,égügyi
,a,melyok a hivataMinrisztériu,mból
-,
l,os s,zervek együttrnűktjd,es,i
szánd,ékát
jelzitk.

Az ,egyriket d,r. Hutás Irnre álüamtitkár írta,, s ,arról taj,ékoztaóüa a ,kutató-

csopo,rt vezetój,ét, h,ogy r,eszt veh,et az
au,gusáusba,n Budapes,ten megrendezett
Rák Vil,áskong,res§zuson.,,Az Egészség-

za Vértes Andrrásr
po,rt vezetője. * Szérumcseppet kel|l

az üveglemezre, megvárni,

a,mí,8 megszfuad, ,és ,rná,rt],átszik is a repedesi t<ép. Csaktrorgy ezt nagyon nehéz
olyan sztenderd kilrülrnén}rek l<riizött v,é-

8igcsinálni, hogy a vi,lfu bármely pontj,án reprodukál,ható legyen :u.gyaruaz az
eredrrmény.

tük

,dmikor K,unr prof,esszorn,ál végez-

ra vdzs,gálatokat, k€rtük őt, hogy
szakítsuik íél,b.e az,eg,szet! Ugyanis akko,riba,rr ,iktattuk ,be a oerr,trifugáltást és
késóbb ráj,öttünk, ,hogy ez a változta,tás

Br*n8

A valóban bizonyító
vizsgátratok leíolytatása tisszeharn,golt,
szaksze,rú tevé<enységetigényel. Ez
ala,pfel,tétele annak, hogy a ODM rgyógyszenként való alkalrnazása úer,énelőn:eAz
az Orságc

em,líteüt lroondi-

Gyógyszerészeti

Az OGYI igazgatója, dr. Paá,l Talrnás
egy€temi tanii,r a fenti leveiet úgy értelmezte, hosi Kovács Ádám kisiparos
men;üesí,tést kapotí az idevonatkozó rendel,et alól
arrreJy szerint gyógyszer-

- cqk
ér,trltkel,ésre

jo§i

szerrr,ály (gyócy-

szergyártó yÁ'lla|6;) nl,ujthat be doku_

rnentáoiót
s lehetór,é tette, trorgy a
preklinikai-,vizsgálatok értárelésétes
és értékeltetésétaz OGYI, mint ,ható-

sági intézet elvégezze.

1986 ápri.liq§3p levélben értesí,tebte
a CC,RG rnunkatársait a nagy lehetőségügyi Minisztérium kifejezett kérésére ről. ,,Tisztel.t Uraim! Valoszínüeg Önök
válla,lkozott a kon,g,resszus szervező bielőtt is i§meret6, hogy az Egeszségügyi
Minisztér,ium a CDM nwú anyag prezotts,ága, hogy l,ehetős,éget kapjon Ön
arra, h,ogy elméletétnagy tekintélyű klinifi<ati vizsgálati adatainak hivatalos
külföldi szakerrrberek eiótt kifejtse."
értéke}tetésével
é ennek szerveztásével
in,tézettinket bízta me8. ...A gyógy,haA cs,oport képviseletében dr. Szegő tás,únak
szánt szere]< minőségérevonatPéter orvos ,es Vértes ,And,ras fizikus
kozó pnelciini}ai adatok értékel,es,eintéaugusztu§ 25-én a Budapesti Nemzetközeiünk jogköre és felada,ta. Az Önök á1zi Vás,ár A paviüonjáb,an tartotta meg íaI
feltételezett
bizonyírtani vélt
fels.ála,l.asát, két-kétpercnyi időtar- \,agy
vonatkozó kíse,r]eti
biológiai hará§ra
tamban. Ugyan,is 1? órátó] 18 óráig KominéI avorsabb értékeles,óhez teadatok
vács,ék két poszterén [<ívü1 még tlegh :írt szíveskedjenek haladéktalanul intéAz
arliább húsza,t muta;ttak be alkotóik.
zetünknek az alábbi mirrilrnális in virtábrák igencsak rövidre ,szabott ,ism,erpreklinikai dokumentációt benyújro
tetése uta,n i,gazi vita rre,rn bon,üakozhatani..."
tott ki, hiszen a s,zekció elnökeinek
Az OGYI Fóigazgatója hat ponthan
ügyeln,iiik kellett arra, holgy ,minden

sát ,kaphass,on. A kon.gresszuson
megjelen,t hatezer onkológus szakember
be.

csoa dúagrtoeztika,i

-

enejú prd<,li,niü<a,i

In,tézetet kívánjuk megbízni . . ."

Fordul a kocka

e vizsgálatolr tátszólag rend- Ezek
magyarázkívül
egysze,rúnek tűnnek

a

vizsgálatok végzése.

Iépes történhesserr.

el,őadó

nem isrnerik a c§eppviizs,gálat, ar.az
cRG driaglrózisának eredínényeit,

sátményekkel analóg módon történó

náIással

tatÁkat végzó ,lórházi o,rvosok pedig

c§öppenten;i

er,ed-

1985

májusában ibszehívott
- szakértői üés
jegyzötönwében,ezt olvashatjuü<:,,Dr.
Kun Miklos isunertette a djja8nosztikai
módszer vizs,gárlatának,enedrnényeit. Az
értekelés atlrapjárn egyértelm,úentreszögezh€tŐ,

Uolt €gí§rcl"r
lesz eglr§zcrr

köze ,mind<jssze egyetlen ,,amatőr" társaság, a CCRG kepvúselói kerütlhettek

A másik

levelet dr. Harangi Gyö,rgy

főosztáüyvezető küld,te.,,Az Egészségdgyri Minis,ztérium vezetői üájékoztatást
kaptak a,rról, lh,ogy több egészségügyi
intézrnényben ígéretesnek,látszó in vitro és ,in vivo (egér-) vizs,gála;tokat (in

:
vivo :

vitro

laboratóriu,mi edényekben, in
él,ő szerv,ezetben
- a aszerzó
megj.) végeztek tal,áLmányával,
Cellada,mmaü (CDM). Ennek alapján erő-

sen vailós,zínúsíth,ető a CDM irnmun,mo-

duláaiós

(ú,mrrnunstimul,aló) hatása.

Az

Egeszségiigy,i Ttldo,mányos Tanács el,nökévet ,es más szakér,tőkke1, ,lefolytatott
megbe§zétie§ alapj,án egy,értelrnűen indokolt a további - a poíen.oiái,isan
gyógyszerként felfo,gható vúzsgálati ké-

sorolja fel a mqkrvánt vizsgálaltoka,t,
majd eképpel zárja levelét: ,,Azt hiszem, felesleges hozzáterrrnünik, hogy intézetünlr hato§ági szerv, tehárt a CDMmel kapcsolatos minden információt

bizalmasan kezetiink és nem a,dunk ki.
Hangsúlyoznunk kell, hogy a kért ad.atck hiánya gvakorlaüilag leheteúlenné
teszi, hal,adélrtalan beküldese pedig
meggyorsítja a CDM preiküinikai ada-

tainak objektív értékel,és,ét,a,rnelynek

ltésóbbi lefolytat:á.sa me],lett intézetünk
is elkötelezte magát."
Bár a CCRG munka,társai számos farmakológiai vizsgálatot végeztok és végeztettek eryet€mi

intézetekl}<el

is, a do-

kumen,tá,oió még mind,i,g hi,ányos.

Ki-

egészítésedrága mu,latság, GyógyszerEyártő vállalat könnyobben elvégezh,eti,

hiszen rendelkezik a

vizsgálartokrhoz

sz,iilkséges laboratóriu,mohkai, továbbá
egyéb tár8yi es anyagi felúéüelek{<el.

ja be,

Tantaüírwz?a, az.akr.r,t és szurbaikut
toxilkológiai vizsgáüartok ered_

(h,a,thetes)
nT

ényeit, az á}talános fanmakológiai,

dózi§keneső vizsgáa,tdk adahatóanyagm,intához a szabadalmi leílnásban szeneplő össze§kfuletet
méll,ékelték,a,mely asak a krómiai srtrullttúrára u,üall, ,továbbá azon anarlitilgi infonmációlu,t, spaktrtlmol<at §ítb., amelyek az azono§ítá§i, stabiliúás,i viz§gálatokhoz rendel]kezésűkre ál,ltak, Ezen
adato|k még n,em elé8íttikkri teljes rnérvalra,mi,n,t

tai,t.

A

téklben a szabáIyozdüt követelnr,ény-

Kovács Ádám ugyan a rögösebb uitat
ogyedüI maga akarja

v,ábsztotta

gyógyszerré fej,les2teni ötletét
az eI-, ésszerű
járás m,eggyorsítása érde]kében
kornpr,ornisszurnra terrmészetesen haj,mint
landó Volt. Ötl,etét nem adta el
- CIltóSzáes Lajos a Nalksdlt a Humán
anya8tenmelő V:i.illaLlartnatk
-, hanem
1986 júniusában hár"orn tal,á.l,mányára

r,enni a Celladamo,t, h,iányos doku,men-

tumohkal, úgy ahogy van, rnéghozá
tekintélyes sumrnáért, oserrébe viszont
le ke],leít volna monrdani a szerzódő fe-

ieknek (Medirnpex,ccR/G) a gyá,rtási
és a forgalmazási jogról.
nem fogadták el.

Az

ajánlartot

teohniica),h,asznosíúási szerződést l<tiött

mi Kózös Vá}laiattal.

Együttmúködésiilk egy előzetes titkos-

sági megállapodással irndul,t így
mondta dr. Felmeri Jőzsef vezér:igazgató-helyettc
-, amelyben a Medi;mpex

kötelezte rna,gát arra, hogy a CCRG-tól
kapoút információkat
a
" Celladam vizs,gálati
- elsősonban
nem jutadatai,t

tatja ilüetéktel.en kezekbe.

-

rnennyire ismeri a
- Nem tudom, egy,ttlást
gyógyszerértékeles
il<övető f áájegyzi ,meg irodájában a Mesait
dimpex vezéfigazgató-h,dlyettese. A
szekr,ényhez lfu, s az egy.iik polcról eiegáns, angol ny,elvű prospdktus|t emel le.

Kinyitja ezan az oldalon, ahol egy raj-

zos sémán ,küIönböző áb,nákrkal kapcsolód,nak egymá,sihoz a gyógyszerértókelés
lépcsői.
a screening vizsgálat
- EIső molekuüák
(az rij kémiai
vizsgálata).
ezt ikóveti a vegyi szintézisv,izsgálat
(men,nyire reprodukáiLrató az any,ag áIlandó saj,átosságokkal), majd a prékiinirka I. (akut toxicitási vizsgáüatolk, azaz ,hirtelen na,gy,ob'b rnennyiséget alkalme'zv.a rnenny,ire mérgező a szer), vé-

az első vizsgálatsorozraú a prdklinika ll.-vel záruü (;}<rónikus toxiko'lógiai
gü1

vizsgálato,k,

azaz kis

mennyiségben

szedve mennyire halmozódi:k fel a szervezetben a mérgező anyag),
szerrel a vizsgáIa,tok dáig
- Ha egy
eljutnak,
akkor jön az e]ső hatosági jó-

váhagyás, esetünkben itt Iép majC be
az Országos Győgyszerészeti Intézet, s
ha az ered,rnények megfelelőek, enged,élyezi a szer emrberen történó vizsgála-

a hár,om fázi,sból
álló lklinikai dossziét. Szerencsére a pretát, azaz ,rnegnyitja

klinikai dossziénák mind a ,négy tázisából állnak a ,rendelkezésünikre vizsgáati eredmény.dk, s úgy véIenl, bő
félévmúlva ,lezárhatjuk, azaz beadhat-

juk a

az Országos
dr.
- közöl,te
1986 nyarán.
Azt s el-

doku,mentáoiót

Gyógyszereszeti In,tézetbe

Felméri József
árulta. ho8y akad,t már o1yan kül,föl,di
partner, aki hajlandó lett volna meg-

- elvégzi, a beadott anyagot
gá,lattokat
nrrinősíti.

Bát az or.vmoknak killrüdöft,t ,tilttó körlav,él váil.toza]tla,nul érv,ény;ben vani a
Oellladammal ,kezelő orvosdk ,és a bete-

gek szii.,.rna a rádió és a tév,émúsoruúán
hilnúel,en,megugroüt. Míg deoernberben
3600 beteget tar,bcrttak szátnon, február-

(Celladam, diagnosztikai eljárás, fiistgázanalízisen a[apuló lézeres sebészeti

a Med,irmpex Gyógyszer Külkereslkedel-

ren,dszer íelttétel,eit, de az OGYI
- dr.
Paál Tamás főigazgaír,ő segítókez jsva§latára
váltlalja, hogy a hd,ányzó vizs-

ra ,rnár 7000 bdteg szerepel

a

nyilvrin-

Az aprócska Veres Pálbnié u,tcai irodra elóüt szinte krúminátlis állla-

ta,rtás'ba,n.

A dokumentáció

potok

Az említett vizsgála.tok elvégzésérea
Medimpex 14,3 mil.lió fonin,tos ,támoga-

alrig ha,nrninc n,égyzeüméteres, így a be-

riumtól, amely mérlegelve a téma ígéretes piaci iehetőségeit, a Keresl<edelempoliti,kai Ala,pból u,talta át a fen,ti

teseket, adják

elkészült
tást kap

a

Külü<ereskedelmi Mirriszté-

összeget. Ebből

a pénzból tíz r,angos

egyetemi és országos i,nttézeüben folynak a hatásigazoló és gyógyszerbizton-

sági állatkísénletek, gyógyszerfor,mulá,lási és standardizálási kurtatások, a,rnelyek a preklinikai dosszié elengedhetet-

len elemei.

a

Idén februárban

rádiószíntház

decemberi dokumen,turrr,músorat
követően
a televízió egy egé§z ,,Hínhátteret"- szentel

a

Celtlatdarn-Itö,ríénetndk,
Szó esik arro] is, ,hoigy a kuüattócs,oport

csaknem egy esztendeje
1986 áprilisában
kapta rneg PaáI- Tamás levelét, s ezzel a gyógyszenértékel etes lehetőségét is, amivel mind ez idáirg nem

éltek. Hiába t,ehát

a

miniszténium kü-

lön engedélye, ha a CCRG a vizsgiálatok gyors elvégez,tetése helyett
- cikkek, rádióműsorok, tóksdlr formájában
- a nyi]vánosságot hajszolja. Mindcisz-

sze az meri.ilt feledesbe a ,televízios beszélgetéssorán, hogy a gyógyszenértékelési procedúra
Paál Ta- ezt dr,
mástól tudom
háromtól
öt esztendeig

tart, így az -első fázis, a prdklinikaj

dosszié összeállítása i,s éveket vehet

igénybe. Szegő Péter, a kutatócsoport
főorvosa a tévénézőknagy nyilvánoss,ága előtt kijeien,ti, ,hogy még februárban
leteszilk az Országos Gyógyszerészeti
Intézet fóigazgatójának asztaüára a kért

zsgálati eredrm,ény,eket.
Így is történik. A dokurnenüáciot február utolsó hetében a Medimpex nyújtvi

u,raükodnak. Zligotlódó beteggk
sora kanyarod,iík be a Szerb trtcába. Aíki
ví§zon}r'lag rtjvid _ 2_3 órás _ várako_
zás után szeretne sorra |rerülrni, már
hajnalban odaáll az ajtó elé, Az iroda

tegdk még ott sem tudnak leüni. Az
asszisztensnók reggeli es ebéd, a?Az

megállás néltkül könyvelitk a zárójetlenki a Celiladamot és látjájk
el tanácsokkal az elóször hozzájutk fordulóka,t. Hogy a helyzet val,arnennyire
normá,l,is legyen, február végén
ez a

hónap bóvelkedilk s€rnény,ekben
a
CCRG számá,ra
Kovács Ádám a VI.
- bérbe votte a DaI_
kerüIeti tanáostól
színház u, 10. szám atra,üti épüetet. (A
ház bérleti jogát a VILLATI-tóI vette
át, nyol,cmil,lió forinrtént.) A CCRG új
otbhon,ában márciustól 200 n,égyzeümté-

tert voheündk birtdkba
és a ,betegek.

Az

a

mu,dka,tá,rsalk
?00

épúleibenmajd'

négyzetméteresszáruz, jól berrendezhető
pincerendszer van, amelybőI rövidesen
környezetv,édelmi stúd,ió
az egészsé- es
ges életmódra, a ,szollerni
a fizil<qi
kondí,ció m€gőrzésére vonaúkozó tanácsokkal látják majd el az érdeklődóket
es diagno§ztikai Ja;borqtóriu,m lesz.

- A csoport diagnosztikai

módszerét
1986 június 30-án szabadalom,má nyilvánította az Országos Találrnányi H,ivatal. A CCRG és a Medimpex ,má,r ,rneg

is kötötte első szerződesét egy kü{fö:Idi
par,tnernel A szerződés éntel,rnébendr.
Sólyom Péter,müncheni orvos d.iagnosztikai Iaboratóriuimot ,irrrdít, a,melyhez a

a magyar fél bocsátja

rendelil<eztísére

eddigi d,i,agnosztika,i eredményeit, a .sza-

badalmazott eljáráshoz

sz,tilks,éges tech-

nikai berendezésdket, valalrnint vá,l,blja
az eljárás helyszínen történő betanítását,

Elkeszül,t az a szerződéstervezet is,
amelynek szellernében lnet szál,lodalánccal szándékozik megállapodást kötni

m

Kovács Ádám, Az

6rinrüebt száillodálfuarr

felszalbadítanark,rna,jb, egy_egy helJri§éget,
ahol kívánsícrg vénrt v,eszrr,ek a ven-

dé8tól es elvégzik B diagnosztiflrai szúrést. Tárvoás[<of a §árn[a rnellé kap
egY lkár,t}rát, amelyen az szerepel, hogy
szenrvezeténdk im,munhatansza az adott
idópontübarr m,it murüatt. Ha a dira,gnosz-

tíkai módszer

értő<e beigazolóü[<, a

fenti elónejelze igazán

pralr,tifl<,u§ ldh€t
mindenkilrek.
A piüírsborrosjenói íiMeeítlázakba,n a
biokentészet rnódszereivel vegyszerek
nélil<ü termeltik a zöldeéget és a gy(inrölcsöt. ,Az rigynevezett biolkosztot azok
a ,kr.llíöldi vendégdk kapja{:l< ,rnaj,d, atkik
a Cel,ladam,íiirzskiinyvezése es a szanatórium fel,építéseután utazhatnal< ide.

Uolt egí§zcr.l
lesz cgí§zcrl

3elladarn
Kovács Ádám es murnil<atársai szorongv€ várják a prekldniürari d,os,szié
eredrrrényeinek irninósí,tesét, az OGYI
dd,ntesét, amely bárrmi lesz is, egy biz-

tok. Hosszú rt rög<b út áll még a k
tók elótt, amelynek végénválaslt

nom létezi[<. Ha énüékelesúktpozittív,
atkkor az áv másodilk fel,ében
a ter-

a Cdl,ladamot haszn,álni, es az is
ma még csaík rerrreny,lredüt
relrrreny,l,
- amibgl rna

to§: panacea, ,rnind,ent eyőeyíftő csodafú

Megmozdult a föld!
a ű<jrld köJiüflötütinlk!
- Megmozdul,t
fel egy febrr,uár végi esrtén Kohívott
glváos Ád,ám, a Duna l'trterrconrtirr,en,tál

nölri üakosztályából.
Egy hete üirgyalok itt ecy jó nrwú,-tókehiztos nyurggti
cég kérpviselóivel. §lküdtüék a banldházuk eln<j{két es néhány rntrnikaúársát is.
Haj,Iandóalr lennénd< a ku,üattóbázis dol-

lárigénr"e,nek biztos,ításá,ra. Közben felbukl(ant, e8y rnegbízha,tó rnagyar partner is, ő szi,nitén beszál]lna a kuta,tas és
a Cel,],adam forgatl,mazásának f,irranszírozásába.
Melyiket váüasatja?

választj,uk, hiszen a
- Eló,ször isis ,van
Medirílpexnek
szavazaüi joga a
kérd,es'ben. A döüte§ azért sem egyszerú, ,rnent ihi,ábE szerotnénilr mi esebleg
egy küfcíldi-rnag}nar vegyesvállailatot
létrehozni, ebhez enged,áyeikre valn

sztiikség. Ésarra semmi garraneia s,i,ncs,

hogy meglkapjuk ezelret az engedáyeket. .{z peí§ze elgondolkodóató es népgazdasági szemponüból sem köó,mbös
kérdés:ha a Cellada,m törzstkönyveatetese sikerü, es eJikezdődhet e' gyártás
meg a fongalrmazás, .mi a,jóh? Ha a
külföld,i oé8gel egyiiítt százmiüios forgaln. at bonyolítunk ll,e szerte a viü,ágorr,
s ennek 50 százaüéka a ,naiéntk, vagy ha
hazai partn,errel csai]< tízrniüliót, ilgaz,
ebben az esetben az Egész a m,ierrrk?
Errói ne is kérdezzen t{rbbet, rerrrélem

rléh,ány h,ét múlva .megszütetirk a döntés. Ígér,em,magának szólol< elősór!
Mivel a gyógyszergyárrtás ipari tevékenység, s a csoport hosszú távri úervei
a környezeW,álelrmet is érrirr,üiik, Kapolyi
László ipa,ri rnirniszter febr,u,árban Flischer Pál, a KIOSZ einiilkhelyettese szernély,ében rrrrrinriszteni b;iztost nevezett

ki a Cellad,ammal

rülő kérdesek koor

kapcsolaüban felmeirrrálására.

Itt ,ta,í'tottunk rnárcius elej,én, s a ttirténobnek tenmészete§.en még nincs vége,
Nincsenelr e]rvarrva sem a dtiagnózis,
sem a Cell,ad,a,m szálai.

@ r*F'fl

vezeitnél egy éweil kor,álbban - kontroflláit körültnények l<özijrtt,rnegindulhatnak a boüegiken a klirnikati vizsgála-

a rosándulatri dagana
tos betegségsk melyiik najítaj,ára e§

niak arra, hogy

lyen stádiumában lehet. kell es

hogy a kázítrnenynek lesz
helye -,
a hazai es a kiilföldi

tiin]k

p,iacon.

Pénz, pénz, pénz...

MibőI lesz a Celladam?
A

diagnosztikai laboratórium fenntar-

tása,

nek,

a

a

C,el,lada,m el,őállítása

a

betegeknegyven muntkatárs fej,enkénti

húszezer forintos fizetese, a celladam
hatástani,és toxikológia,i vizsgálatainak
rangos intézetekkel történő elvégeztetése, és végü,I, de nem urtolsósorba,n Kovács Ádá,rn ,nagy á.lrrnának megvalÓsítása: a pilisbo,rosjenői rákkutató centrum
felépítése alapok m,ár ,lera,kva
rnind-mind -p,énzbe kerüi,. Miüliókba, De
hogy futhatja minderne egyetlen ember
jöved,elméból, ,még akkor is, ha az illető kisiparos?

A válasz egy szóban tisszefogla,lható:
találmányaiból. Az eg}kori techrrrikus

ma köze] az ötvenedik évéhez,leg,al,ább
tíz talál,rnányt,mondhat magáénalk.
Első szahadalrmát 1961 áprilisába,n je}enteüte

be a

Talállrnányi Hiva,talban.

Akkor,ibran rr,ern állt ilcy, hogy támogatás n,élkü,l nekivághasson a lm,egvalósításnak, így }tát b,ri,iiáns ötlete papíron
maradt, műszaki rajz formájában. Egészen 1970-ig, amikor is a Japán Pana-

sonic cég a világon elsőként
- adtáka
hírül az akkori újságok
előrukkol,t

lapos képernyőjű tévékeszüékkei.
Nem
papíron, ,rnint Kovács Ád,ám, a laposteIevízió,magyarrorsági

szab,a,dalom-tu-

a vaióság,ban,
kovács ,ekkoriban a Medioor techni-

laj,do,nosa, hanem

kusakent újab,b ,és úja,bb orvosi mús,zerek ,ötleteivel,bo,mbázta f,őnökeit. A ,legfon,tosabbak; sokcsatornás regisztrá}ó-

keszüléke, a biognáíiai, pulrmonológiai
nyomásérzékeló, sázcsatornás hórnérő

és a lézermikro§zkóp. 1976-ban megtervezi és ekéáti a presston sziréna típuscsaládot. s az impolt szi,rénák he_

lyett a mentóautók. rendőrkocsik, tűzoltóautók tetején azóta Kovács Ádám

szirénái vijjosDak, Néhány éve született m€g a hangási,u. A tkör alakú, 120
centiméter átmérójú, terepjáróra, helikopterre is szerelhetó berendezés kópes
arra, hogi, 20--30 kiiométerre továbbítsa a hangot. Készülékét,használták katasztrófahelyzetben. az ő hran,gágyúj.ával

vezették a túzo]tást a zsanai ,gázkitiiresnél, ott volt a Pajzs hadgyakorlaton _
ő imitá]ta a lökhajtásos repülógépek
hangját
a
-, s a közlekedesrendészet
nyári csúcsforgalom
idején helikopter_
re szerelt hangágyúvaü irányítja a forgalmat.

Legújabb talá,mányát otthon,

Pi,l,is-

borosjerrórr mutatja meg. Mielőtt bejutnék az udvarra, házigazd,ám elvezeti a
kerítes mel]ett acsarkodó borjú nagysá-

gú fekete kutyát, Pluüót, aki ahogy a
kapun a pleesni is jelzi: ha,rapós. A ház
kétszintes, fehérre festett, a zsalu, az
ajtó, a kerítéssötétbarna. A kaputól a
takás bejáratá€ vezető,betonutat virágbokrok szegéiyezik. A fci[dszinti múhelyben e§zterga-, maró- es kriszörúgépek, a falon tégía,lapalakli árarnkör,
benne egy henger alakú készülék.
Ez
a gnijttis prototípusa - m,utat -rá a
rákku,tató kisiparos
12 évig dolgoz-

-,
rajta.
El€gáns szóróla,pot nyom a kezem,be,
rajta, hogy rni rnindent tud a szernéIyta,m

deke ped,ie

aa hogy

maxi,máI,is hatás_

fokú rnunkát végezzen, iüetve végeztes§en az elDJb€r€ivel,

bérelheti
- Menrny,iért
szalag
egy r,észét?

ki

valarki a

- Csak a,nny,it kell rrissaafizetnie,
anr,ennyi a közvetlen kiadésaimra megy
el. A vililanyszá,rtrlát, a íűtést,a fmntartási,és az amortiácios költséget szárnolom fel csup,án, az ib§zegre egy fil-

1ér haszrrot n,em te§zek. Hiiszen az
egésznek az a lényege, hogy a dolog
nul,l-szaldóra fus§on tki! Nekem itídillérnyi főváüla,lkoói haszrrom nincs,

ponítosa,n anln}rji
gépkocsikrba, szerellrető

gyújtókeszüIék,

új el,e}<tronikus

a CP-12BO.

Csiirkit<enti

a gépkocsi üzerna,rryra,,g-fogyasztását, télen garantálja a ,hidegindítást, ,e§ ami a

esoport rákkuta,tó munkája szempon,tjábóí. a legfontosa,bb: kórnyezetvédő eszköa hiszen 30-40 százall,ékkal cscix-kenti a, ,levegóbe kerüó r.ákkeltő arornás
szénhíd,rogén€§ az egészségkárosító
hátá$i szénrnonoxid ki,puf ogógázokat.
S ,mert Kovács Ád,ám tal,ái,rnányait
§zereti előálütani ,is
elv.égre a gya- mi
ko,rlatbain dól el, hogy
mennyit ér
1986 augusztu§ába,n beindította az

-,
elektroniilrus

g,ytíjtokesztiilék kisüzemí
tekintve nagy-iizeminek ny,ugodtan. nevezhető
- cyártását. Mivel PúJisb,orosjenón gyakori
az
áranrr;kima,rad ás, az energ,iakorlátoás,
valaür,ogy biztosítan,i kelüett a folyarnatos á,ramellrá1;lís,t, Kovács Ádám ,bement
a Ganz-MÁVAG-ba ,es v,ás,árolt e1y 25

a te,rmeles

vol.urrr,en,ét

tonrr,ás agg!:egátort, hogy

tudjon terrnel,ni.

saját

ára,mot

És,mút szól ehh,ez a tanács?

kérdeztem
tó]e, airrr,ikor ,e],mesólte a furcsa adás-vétel történ,etét.
Azt lnérdezze meg ,tőlük!
vála-

-

szolta.
FelJ<erestem h,át Selmeczi Lászlót, a

községi tanács elnilkét.

Ter,mészetesen táírnogattam

mondta.
a húzással - hogy
-Ez,zr.],
Ádám áramot
cs,in,ál
a il<özség kibb
- is.me€oldja.
éve húzódó prob)émáj,át

Ez

a 400 ki]owattos tnanszforrná.tor most, a
kezdet kezdetén legaíább tizenöt csalá-

dot érint, akiknél az ingadoá feszült-

s€

mbtt eiromrlottak a

sz,írn.es

te]eví-

áók, kieeíek a biztosítékok.később ez
a transdormátor lehetóvé teszi, hogy
l€ga.lébb harminc inga,tlanrt bekössünk.
Halvány eltrégzelesü,nk sem vol,t arról,

honnaír ,Iesz 3rénzi.imk erre,
a, Dózsa Gycj,rgy úti házat.
- Láttam
aho],
a ,srújttísszatlq952916 termelése

beindu[t. E;zt merrnyiért vette
öntiktól Kovács Ádám?

rn€g

Szövetkezettól

Va-

Tdlü,nk? Sernenrnyiért. A Poii,itoys
vetlte, igaz, közvetve.

lam,ikor a közs€ vezetése jóváhagyta,
hory a világh,írrú Rujbik-]kockát eb,ben a

házban

gya,rts,tiJ<.

Csarl*rogy befuccsolt a

gyár|ís, a szövetkezet ,m€g hagyta

l,e-

pusztttlni, tdn,krernenni az,épületet. Felkerestem a Poüitoys elncdrét és ,megkértem: tatarozzák a házat. Közölte, hogy
arra nincs pénzük, de sáves.en eladják.

Viszont az ,érvény,ben üevő rendel.etek

szerint magánosnak ,nem, csak vál,Iarlatnak adhattrik tovább az épületet, Öszszedr..rgtuk a fejünket Ádámmal es kitaláitu[<, hogy én megveszem a h,áza,t a
tanácsnak, és a végrehajtó bizottság
hozzáj,áruláaávatr Kovács Ádán.,nak

azonna,]r

Az

vevókijelölési j,ogot biztosítok.

eredeti véte,lárbó} .iea]kudtam ötszázezret, s hogy a ta;rrácsnak is legyen
varla.mi haszna ebbó1 a bizniszból, rácsaptunk ötvenezer forintot, így végüi
is ?50 000 forintért vehette meg Ád;ám.
A ház szép és takaros llett, ráadásul az

üzem a fa,luba,rr ,marad,t. Megval,lom
magának, nem íilantrópiából támogatta.m a vállaJkozásá,t. Hra én egy áJlami
vá,llalatot idehozok, az a központi a,Iapba fizet . , . én a,bból csak rnorzs,ákat

kapok vissza! A kisiparosi tevékenység
után járó adó vliszont teljes egeszében
itt marad nekem, az a helyi tanács bevétele!

Talán nem lepőd,iil< 1meg s,enki azon,
hogy azt az embert, aki a község felvirágoztatiás.ában

pa,rtnerern, én ,ott támo-

gatom, ahol tudom. Laboratór,iumot
akar csinálni, rneg szanatóriumot? Hát

a

a,mennyi e bevétel,e,rn !

lkiad.ásom, mint

A kisiparost potenciáldsan mi-ndnyájunkat erintő kutatása,i,ba,n egyetlen
testület, a K,i§ipanosok Orságos Szer-

vezete tárnoga,tta. Harmincrniilios hi-

tel,t kapottt kutaüís,íejiesztesre. Milyen
fel,táellel? Ha a kutaüís s,iker€s lesz
gyógy§zer tlesz a Cel,Ladarnbólr
a haszo,n,ból a KIOSZ is r,észesedni kíván.

Ekkor a nyújtott kölcsön

káie

h,úsz százalé-

haszonrészesed,ést kapnak a
CCRG-tó1. Arnennyi e,n a kuta,tás,nak
ninct gyümcilcs,e, a KIOSZ ,lemond az
egyéb]kéntszokásos ,kametnkról és azt
kéri, hagy Kovács Ádám egyéb futo találrm,ányaiból f,izesse vis§za a h,ite}t, Ak-

kor neki

1998. december 31-e u,tán ke]l
el,kezden,ie a törlesztest. A2 összeget öt

esztendő alatt, ávi hatmiülios részletekben fizeti vissza. A hitelnyújtás után
irnmár rnásodszor beava,tkozik a történetbe az ipa,ri tárca, igaz, most ellentétes elójellel.

A KIOSZ

,álüa,mi tdfvénye§§égi fel_

ügyelebet ellátó lpari Min.iszüériu,rnnak
joga es köteless,ége a KIOSZ által hozott határoz-atok felülvizs,gálata. S ,ha a

felügyeleti szerv úgy látja, hogy a szer-

szerződ,ésünket

vezet bár,mely testüetenek ha,tá,rozata a
hatáJyos. alapszaibályokkal el,ientétes:

Ádárn mel,1é áu.
A megá}lap,odás 19B4 .márciusában
jött létre az Ürörni Tarrács és a Cancer
Research G,roup között, arrr€ly szerint a

Csa,khogy a vúzsgálat oka rmost kideríthetetlen. Lega,lábbis számomra. Tény: a
KIOSZ alapszab,ályá an nem szerepel,
hogy a szervezet hitelt nyújthat, vi§zont
az §em, h,qgy ezt ,nem teheti rneg. (A

csinálja. Megkötöttük

a

es ország-világ ei,őtt .meghirdettük,
hogy a község,i közcis tanács Kovács

Tanács Pilisbo,rosjenő hataráb,an,

a

Nagykevély alatt elterülő 0100 hrsz.-ú,
5 h,eküí,ros területet ,laboratóriurni és
szanatóriunr,i felthasználás eél,j,ára, térítésmente,sen a

cancer rendelkezésére

bocsátja, tartós haszn,ála;t formájában.
70 évre, i]lietve a rá,épített h,ázingatlan
fen,nállásáig.

A ryújtas gyártasához

}lozÁíartozik,
hogy ez .egy
Iizing

,rnég az is

nu{lls,za dós

mondja a szerelő§zalag moltlett

- a kis,ipa,ros, akinek nagyvá,lálldogálva

latlkozása
mit tagadrie,m
- toboroz
-, ámulatba
,magának
ejt,
A]<i
a falurból

hat a,lkaJ,mazortta,t
és jetientkezik ná,lalm,
hogy val,lalkoan,i alor, az a szalag egy
raszét nyugod,tan ;kiibénelheti. Énadom
a gyár&ís helyót, a ,berendezett üz€m€t.
a f,elszerszámozott gépeket, az áramat,
télen a fútést,nelti cxak a,rra a hat emberre van dolga! A iiivedel,me háromszoro§Ia. mint az a{ka,lma.zotüaié, az ér-

vizsgálatot in,dít. Ez történ,t most

CCRG

vezetój,én,ek juttatott kö]cs,ön

is.

ki-

fizetés,éhez az ci§§z€g nagyságához
egr,ébként a- penzügyiminiszüériu,rn hozzájárult.) Ílgy hát
bár a szerződ,ésben nem szerepel- ,tétdles bontásban,

hogy K,ovács,nak pontosan mire kelrl
fordíta,nia a felvett összeget
a testü-

et els zánr,oltatta. Megá,1:1apították,
h o gy
15 ,rn,iillió for,intot lmunkabérekre, ,kün,i-

l

kai v,izsgálato,kra es a cs,oport tagjaival
távol-keleti szol,gáarti úüjaira, hasznáilt

fel. H,ogy ez,rniért,baj? M€rt,rníg a kutatáshoz haszná,ltt rmrlszere}ret a klo'sz
m,egterhelheti jelzá,loggq]
történjen

Kovác Ádá,nama,], ,es- várllla,lkoaáa murrkabérelickel és az utaÁsolrlral-,.ezt nem teheti meg. V€ü
is a
bár,rni
sáva,l

f€l év ajlatt elsimultak. Az lpa,ri Mi,nisztériu,m, vizsgá- 1
lata ,lezárult úey, hory az ügyben irleté- }
kes fejek a h,el[ri.ikön maradtak.
7

h,i,telisztor,i huJJ,á.ína,i ,bő

B. Király Györgyi

rr-,nflm

